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Sammanfattning 
Översvämningar är en naturkatastrof som uppkommer vid stor variation i vattentillförsel, 

exempelvis vid regn eller snösmältning. Detta är ett problem som man länge har bekämpat 

genom att bygga upp barriärer för att hålla vattnet borta. Tidigare har barriärerna vanligen 

byggts av sandsäckar, men under de senaste decennierna har många alternativ utvecklats för 

att göra uppbyggandet enklare och effektivare. Geodesign Barriers AB är ett företag som 

utvecklat mobila vattenbarriärer med syftet att vara snabba och enkla att montera samt 

platseffektiv när den inte används. 

Barriären är utvecklad för att kunna klara stora vattentryck, men vissa markförhållanden 

ställer högre krav på konstruktionen. Därför har man utvecklat två komplement som ökar 

barriärens kapacitet. Det ena är förankringsstag som förankras i marken och det andra är en 

skopa som monteras på barriärens undersida. Syftet har varit att med hjälp av tester i fält, ta 

reda på när respektive komplement bör användas på den undersökta modellen EUR125.  

För att nå syfte och mål har en litteraturstudie samt fältförsök utförts. Testerna har utförts på 

två jordarter med barriärens grundutförande samt på samma jordarter med komplementen. 

Resultaten från båda underlagen har analyserats och en slutsats har kunnat fastställas. 

Resultaten har visat att grundkonstruktionen inte uppfyllde kraven för de horisontella 

krafterna i majoriteten av de undersökta konfigurationerna. Plastmembranets mothållande 

krafter har inte undersökts i denna studie och barriären överskrider sannolikt brottsgränsen när 

hänsyn tas till detta. Samverkan mellan flera barriärer kan också ha effekt vilket inte 

undersökts.  

De två jordarter som testats var sand och fint bärlager där sanden konsekvent visade på lägre 

kapacitet. Vid tester av barriärens grundutförande observerades att det fina bärlagret i snitt 

hade 4,1% högre kapacitet än sanden.  

De olika komplementen skilde sig då staget endast visade 5,4% ökning i kapacitet för sand 

och 6,1% ökning för fint bärlager vid full belastning. Skopan visade en kapacitetsökning på 

22,3% för sand och 35,7% för fint bärlager vid full belastning. Skopans storlek och placering 

visade sig även ha stor betydelse. Vid 71% dämningshöjd kunde en kapacitetsökning på 45% 

observeras för sand genom att placera skopan i mitten av konstruktionen istället för den bakre 

änden. En prototypskopa med dubbel längd tillverkades och testades i bakre änden. En ökning 

på 42% kunde observeras i denna konfiguration. Både en större skopa och att placera den 

befintliga skopan på mitten resulterar därmed i att glidning inte sker även utan plastmembran. 

Vidare undersökning krävs för att säkerställa att detta även gäller vid 100% dämningshöjd.  
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Abstract 
Flooding is a natural disaster that occurs when there is a large variation in water supply, such 

as rainfall or snow melting. This is a problem that has long been combated by building 

barriers to keep the water away. Previously, the barriers have usually been constructed of 

sandbags, but in recent decades many options have been developed to make the construction 

easier and more effective. Geodesign Barriers AB is a company that developed mobile water 

barriers with the purpose of being quick and easy to mount as well as flat-effective when not 

in use. 

The barrier is designed to withstand high water pressure, but some soil conditions put higher 

demands on the structure. Therefore, they have developed two supplements that increases the 

barrier capacity. One is an anchoring pin which is anchored in the ground and the other is a 

scoop mounted on the underside of the barrier. The purpose has been to use field tests to 

determine when each supplement should be used on the examined model EUR125. 

To achieve the purpose and aim, a literature study and field tests have been carried out. The 

tests have been performed on two soils with the barrier's basic design and on the same soil 

with the supplements. The results from both soils have been analyzed and a conclusion has 

been made. 

The results have shown that the basic structure did not meet the requirements for the 

horizontal forces in the majority of the investigated configurations. The forces of the plastic 

membrane have not been investigated in this study, and the barrier is likely to exceed the 

breaking point of the soils when taken into account. Collaboration between several barriers 

may also have an effect which has not been investigated. 

The two soils tested were sand and fine gravel where the sand consistently showed lower 

capacity. When testing the barrier’s basic design, it was observed that the average capacity of 

the gravel was 4.1% higher than the sand. 

The different complements differed as the anchor pin only showed 5.4% increase in sand 

capacity and 6.1% increase in gravel at full load. The scoop showed an increase in capacity of 

22.3% for sand and 35.7% for gravel at full load. The size and location of the bucket also 

proved to be of great importance. At 71% relative water level, a 45% capacity increase could 

be observed on sand by placing the scoop in the center of the construction instead of the rear 

end. A double-length prototype scoop was manufactured and tested in the rear end. An 

increase of 42% could be observed in this configuration. Both a larger scoop and placing the 

existing scoop in the middle result in no sliding even without plastic membranes. Further 

investigation is required to ensure that this also applies at 100% relative water level. 
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Förord 
Denna studie är ett examensarbete som har genomförts på uppdrag av Geodesign Barriers och 

är det avslutande arbetet för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Linköpings 

Universitet. Arbetet omfattar flertalet fältförsök på en vattenbarriär.  

Vi skulle vilja tacka alla personer som på något vis bidragit med kunskap eller input och 

därmed hjälpt oss föra projektet framåt. Extra tack till Anders Jägryd som under projektet har 

agerat handledare och därmed hjälpt oss föra det i rätt riktning. 

Ett väldigt stort tack riktar vi till Geodesign Barriers och Sten-Magnus Kullberg som låtit just 

oss genomföra detta arbete. Han har även försett oss med nödvändig utrustning för att 

genomföra arbetet vilket har varit mycket viktigt för att genomföra alla försök.  

 

Norrköping 

Maj, 2018 

 

Marcus Svensson och Joel Sollander. 
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1        Inledning 
Översvämmade vattendrag är en naturlig geologisk process som fyller viktiga ekologiska 

funktioner som närings- och materialtransport (Lif 2006). Beroende på klimat kan 

översvämningar bland annat uppkomma av kraftiga regnskurar, snösmältning, orkaner eller 

vulkanutbrott till havs. Problem med översvämningar kan uppkomma i samband med 

människans urbanisering som i många fall även är orsaken. Diken, dammar, hårdgjorda ytor 

och kalhyggen stör naturliga flödesvariationer. I kombination med att bebyggelse historiskt 

sett ofta görs i anslutning till vattendrag understryks vikten av det samhällsproblem som 

översvämningar utgör. (SMHI 2017a)  

Det finns olika metoder för att skydda enskilda hus, städer, infrastrukturer och andra viktiga 

samhällsfunktioner vid översvämning. Att bygga murar av sandsäckar är en mycket vanlig 

metod som är väldigt billigt materialmässigt, men kräver stora ekonomiska resurser i form av 

arbetskraft. Skred eller ras kan uppkomma i samband med de stora egenvikterna och de 

skrymmande volymerna leder till många transporter. Detta har lett till att alternativa metoder 

har utvecklats, som ofta är dyrare i material men kräver mindre arbetskraft att installera och 

minskar transporterna. 

Geodesign Barriers AB, nedan kallat Geodesign har utvecklat ett system för mobila 

vattenbarriärer. Konstruktionen utnyttjar vattnets egenvikt tillsammans med friktionen mot 

marken för att förhindra glidning vid gynnsamma förhållanden. Exempel på sådana 

förhållanden kan enligt Kullberg (2017) vara asfalt eller kantsten. Vid finare jordarter som 

sand, silt och leror är friktionen mot marken lägre och det finns risk för att barriärerna glider. I 

sådana förhållanden föreslås montering av tillägg som utvecklats för att förhindra glidning. 

Ett av de två tilläggen som utvecklats är förankringsstag av stål som förs ned i marken genom 

den perforerade bottenplåten som bär konstruktionen. Det andra alternativet är en skopa som 

installeras på undersidan av barriären. Tilläggen benämns som komplement och beskriv 

utförligt i kapitel 2.2.1. 

Denna studie är ett examensarbete och är den avslutade delen av 

Högskoleingenjörsprogrammet inom byggnadsteknik vid Linköpings universitet. 

Examensarbetet innefattar 16 högskolepoäng. Studien utförs på uppdrag av Geodesign.  
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1.1        Problemformulering 

Undersökningar har utförts på Geodesigns ursprungliga system som visar på goda resultat i 

många förhållanden. Vid finkorniga jordarter har man dock märkt att det finns risk för 

glidning i barriärens grundutförande (Kullberg 2017). Därför har man utformat två olika 

komplement som förankras i marken och på så vis ökar markens kapacitet mot glidning. 

Problemet som presenterats är att det inte har genomförts några tester eller studier som 

förtydligar vid vilka förhållanden som de olika komplementen är nödvändiga eller bör 

användas.   

 

1.2        Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka vid vilka markförhållanden risk för glidning 

föreligger samt avgöra de två komplementens effektivitet i att motverka glidning. 

1.2.1        Frågeställningar 

För att nå syfte och mål har följande frågeställningar satts upp. 

- Vid vilka förhållanden är komplement nödvändigt för att barriären inte ska glida? 

- Hur mycket ökar respektive komplement markens kapacitet med hänsyn till glidning? 

- Hur har markens sammansättning betydelse vid val av komplement? 

 

1.3        Metod 

Studien inleddes med att inhämta information från tidigare studier och undersökningar. För att 

få informationen så gjordes en litteraturstudie som innebar att kritiskt granska studier av 

samma typ eller som innehåller nödvändig information, för att ha som en grund till 

kommande analys och slutsats.  

Beräkningar på vattenbarriären utfördes för att se hur mycket vertikal respektive horisontell 

vikt som belastar den vid olika vattenhöjder. Genom att skriva formlerna i Excel underlättades 

beräkningen och gav möjlighet att enkelt ändra på variabler för nästkommande beräkning. 

Tester i form av fältförsök utfördes med hjälp av en testrigg som beskrivs detaljerat i kapitel 

6, där många olika markunderlag, vattenhöjder och komplement kan testas. Metoden som 

används för fältförsöken möjliggör för den horisontella belastningen att överskrida brottsgräns 

och därmed kunna se en eventuell säkerhetsmarginal.  
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1.4        Avgränsningar 

Fältförsöken utfördes på sand och fint bärlager. Barriären som studeras är modell EUR125. 

Vattentrycket anses vara hydrostatiskt för att underlätta beräkningarna som presenteras i 

kapitel 5. 

Kragarna som vikts ned genom de stansade hålen i bottenbalken deformeras vid användning 

av barriären. Skillnaden deformationen utgör i testerna undersöks inte och balken som 

testades var tidigare använd.  

Tester på det plastmembran som håller barriären vattentät kommer inte utföras.   

Presentation av jordens egenskaper avgränsas till passivt jordtryck och valveffekten.  
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2        Vattenbarriärer 
Detta kapitel behandlar varför vattenbarriärer är användbara och när de används. 

Geodesigns vattenbarriär beskrivs även genomgående. 

Den nuvarande klimatförändringen som pågår är en bidragande faktor till att översvämningar 

sker, framförallt i det avseende att de blir fler och får större konsekvenser (MSB 2009a). Det i 

samband med att många städer förr i tiden ofta framträdde nära sjöar eller vattendrag gör att 

det kan bli stora katastrofer i stadsnära områden (Björk m.fl. 2012).  

Det finns ett klart behov av att ha någon form av portabelt skydd som enkelt kan utnyttjas vid 

en eventuell katastrofsituation i form av översvämning. Ett exempel där det behövts var i 

Arvika år 2000 då en stor översvämning inträffade, se i Figur 1. 

 

Figur 1. En barriär i Arvika under kraftig översvämning. (Geodesign Barrier 2018) 

Länsstyrelsen i Örebro län (2015) skriver om hur man skyddar sig mot översvämningar och 

nämner då att skydd mot vattenmängderna som uppkommer är bra att ta till. Vanligt 

förekommande är olika former av översvämningsbarriärer, såsom sandsäckar och andra typer 

av modernare varianter samt pumpar för att få bort vatten från oönskat område (Bonander 

2011). 
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2.1        Temporära översvämningsbarriärer 

Det finns olika typer av temporära vattenbarriärer som kan delas in i semi-permanenta och 

mobila. Semi-permanenta barriärer byggs på plats med tanken att de inte ska förflyttas, men 

kan monteras ned vid behov. De mobila barriärerna används ofta vid katastrofsituationer där 

ingen annan installation finns tillgänglig. Vidare kan semi-permanenta och mobila 

vattenbarriärer delas in i sju undergrupper som presenteras nedan. (Salagnec 2007) 

 

2.1.1        Semi-permatenta vattenbarriärer 

Semi-permanenta vattenbarriärer kan enligt Salagnec (2007) delas in i två undergrupper. 

Vertical walls 
Föra att stoppa flödet placeras skivor mellan exempelvis bärande reglar enligt Figur 2. Dessa 

reglar monteras i förankringsplattor eller små betongfundament som är fästa i marken. För att 

stadga konstruktionen placeras strävor nära överkanten av barriären. (Salagnec 2007) 

 

Figur 2. Vertical walls. (Salagnec 2007) 
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Folding standby flood defense 
När vattenståndet är normalt är konstruktionen nedfälld och täcks med skivor för att få en plan 

yta enligt Figur 3. Vid översvämning fälls barriären upp och förstärks med strävor på 

torrsidan. Den här typen av konstruktion lämpar sig för platser som är väl kända att svämma 

över. När samtliga delar finns på plats går både montering och demontering snabbt. 

Nackdelen med den här typen av barriär är bristen på flexibilitet i både placering, 

dämningshöjd och kostnader. (Salagnec 2007) 

 

Figur 3. Folding standby flood defense. (Salagnec 2007) 

 

2.1.2        Mobila vattenbarriärer 

Mobila vattenbarriärer kan enligt Salagnec (2007) delas in i fem undergrupper. 

Flexible liners 
En mjuk barriär som ofta är konstruerad av förstärkt plast. Vid översvämning rullas barriären 

ut på marken som öppnas och hålls uppe av vattentrycket enligt Figur 4. Vajer eller rep är 

installerade på insidan för att förhindra att barriären öppnas för mycket. Om vattenståndet är 

till räckligt lågt kan även fordon passera över barriären utan att den skadas. (Salagnec 2007) 

 

Figur 4. Flexible liners. (Salagnec 2007) 
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Water gravity dams 
Plasttuber sammankopplas på längden och skapar en struktur likt en ballong enligt Figur 5. 

Håligheten fylls sedan med vatten eller luft för att bilda en damm. (Salagnec 2007) 

 

Figur 5. Water gravity dams. (Salagnec 2007) 

 

Big bags gravity bag 
Modulerna är tillverkade av metallramar och geotextil som spänns upp i ramen enligt Figur 6. 

Utrymmet fylls med sand och metallramarna tillåter enkel stapling av modulerna. (Salagnec 

2007) 

 

Figur 6. Big bags gravity bag. (Salagnec 2007) 
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Water absorbent bags 
Påsarna är tillverkade av textil och innehåller polymer som absorberar vatten enligt Figur 7. 

De har liknande funktion som sandsäckar, men skiljer sig i att egenvikten kommer från det 

absorberade vattnet och inte från sand. Detta tillåter en mycket lättare torrvikt vilket är 

fördelaktigt vid transport och förvaring. (Salagnec 2007) 

 

 

Figur 7. Water absorbent bags. (Quickdams 2018) 

 

Dihedral structures 
Dihedral betyder vinkel och syftar till att barriären är snedställd i förhållande till markytan 

enligt Figur 8. Till skillnad från en så kallad flexible liner är konstruktionen styv. Skivor av 

exempelvis aluminium placeras mellan stödbalkar som stöttas av strävor. Den lutande ytan 

fördelar vattentrycket i en vertikal och en horisontell kraft. Den nyttjar sedan den vertikala 

kraften tillsammans med friktion mot marken för att förhindra glidning. (Salagnec 2007) 

 

 

Figur 8. Dihedral structure. (Salagnec 2007) 
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2.2        Geodesigns vattenbarriär 

Geodesign har utvecklat ett system av mobila vattenbarriärer. Enligt Salagnecs (2007) 

kategorisering av vattenbarriärer faller Geodesigns system under dihedral struktur och 

illustreras i Figur 9. Systemet har två olika utföranden som namnges EUR101 eller EUR125 

till EUR240 där siffran representerar dämningshöjden i cm. EUR125 till EUR 240 tillhör 

Geodesigns grundsystem och EUR101 ingår i Geodesigns billigare lättviktssystem. Systemet 

EUR125 till EUR 240 är modulärt vilket låter användaren ställa dämningshöjden själv mellan 

125, 180 och 240cm. Nedan beskrivs respektive del i detalj och numreras enligt Figur 9. 

 

 

Figur 9. Illustration av vattenbarriär med numrering. (Geodesign Barriers 2018) 

 

1. Bottenbalk 
Bottenbalken är en av de två delarna som har kontakt med marken. Runda hål med 50 mm 

diameter stansas genom balken. De stansade hålens kanter viks ned mot marksidan vilket 

bildar kragar som ökar friktionen och kan ses i Figur 11. Långsidorna är vikta uppåt och 

försedda med hål för att enkelt kunna montera resterande delar av konstruktionen. Balken är 

konstruerad av 1,5 mm förzinkat 420 stål med E-modul 210 GPa. Beroende på modell kan 

bottenbalken förlängas. (Geodesign Barriers 2018) 
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Figur 10. Bottenbalk underifrån. 

 

Höjden på friktionskragarna är 10 mm och friktionstaggarna uppgår till 3 mm. 

 

Figur 11. Friktionskragar på undersida av bottenbalk. 

 

2. Frontbalk 

Frontbalken sitter ihop med bottenbalken och har en lutning på 45 grader gentemot marken 

som konstruktionen står på. Det är på den som kraften från vattnet vilar. Beroende på modell 

kan frontbalken förlängas. (Geodesign Barriers 2018) 

 

3. Stödbalk 
Stödbalkar är placerade mellan frontbalken och bottenbalken för att stötta upp frontbalkens 

högre delar. Det är stödbalkarna som låter krafterna färdas från frontbalken ned i bottenbalken 

och vidare till marken. Beroende på modell monteras en till fyra stödbalkar per 
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stödkonstruktion. Antalet stödbalkar beror på vilken typ av barriär det är och baseras främst 

på den maximala vattenhöjden. Modellen som undersökts heter EUR125 och har två 

stödbalkar. (Geodesign Barriers 2018) 

 

4. Panel 
Ovanpå frontbalkarna placeras paneler av aluminiumplåt som skapar en yta och sprider ut 

krafterna från vattnet till grundkonstruktionerna. Beroende på modell placeras två till fyra 

paneler per barriär. (Geodesign Barriers 2018) 

 

5. Stång 

För att inte panelen ska bucklas av vattentrycket placeras stänger på baksidan. De verkar även 

för att sammankoppla grundkonstruktionerna och allt blir då en enhet. Beroende på modell 

monteras två till fyra stänger per barriär, lika många som antalet paneler. (Geodesign Barriers 

2018) 

 

6. Plastmembran 
Ett plastmembran placeras ovanpå panelen och sträcks ut längs marken på den icke torrlagda 

sidan. Membranet främsta funktion är att täta för vattnet. Enligt Brandt (2005) bidrar även 

plastmembranet till att konstruktionen inte glider och är tillsammans med bottenbalken de 

fasthållande komponenterna mot glidning. Membranet består av tre lager förstärkt 

polypropylen med sträckgränsen 12 kN/m (Geodesign Barriers 2018). 

 

7. Kätting 

Vid låga vattenhöjder finns risk för att plastmembranet flyter upp och konstruktionen förlorar 

då sitt syfte. Det förhindras med hjälp av en kätting som agerar tyngd och placeras vid änden 

längst ut av membranet. Varje länk har en godstjocklek på 5mm och en längd på 13mm. 

Egenvikten uppgår till 3,8kg/m. (Geodesign Barriers 2018) 

 

8. Centrumavstånd 
Bottenbalken, frontbalken och stödbalken bildar tillsammans det som kallas stödkonstruktion 

som placeras med 1,237 meters centrumavstånd. Centrumavståndet är vitalt vid beräkning av 

laster per stödkonstruktion. Längden på stängerna som kopplar ihop barriärerna är styrande 

för centrumavståndet. 

 

9. Barriärshöjd  

Höjden på maximalt vattenstånd som kan variera mellan 125, 180 och 240 cm för 

grundsystemet, beroende på modell . 
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2.2.1       Komplement 

Det finns två komplement till grundutförandet som kan nyttjas för att förhindra glidning vid 

ogynnsamma förhållanden som exempelvis sand, silt eller lera. Komplementen som 

utvecklats är en skopa som monteras under bottenbalken och förankringsstag som slås ned 

genom bottenbalkens stansade hål.   

 

Skopa 
Skopan som kan ses i Figur 12 har samma typ av stansade hål som bottenbalken vilket låser 

skopan i horisontalled med hjälp av friktionskragarna. Bultar skruvas in i överkant av skopan 

för att säkra infästningen. Skopan har vertikalmått på 66 mm och 45 grader lutning. 

 

Figur 12. Skopa i monterat läge. 

Förankringsstag 
Det består av ett fyrkantigt järn med öppning längs ena sidan som kan ses i Figur 13. Det är 

300 mm långt och slås ned i något av de stansade hålen i bottenbalken. Beroende på 

markunderlag kan svårighet av installation variera och staget kan behöva slås ned med en 

slägga. Funktionen av öppningen på järnets en sida är att jordmassor ska kunna tränga ut när 

den slås ned och därmed förenkla monteringen. Vid belastning av konstruktionen kommer 

staget vika sig av jordtrycket som kan ses i Figur 13. 

 

Figur 13. Förankringsstag efter markbrott. 
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2.2.2        Barriärens rörelsemönster 

För att förstå resultaten till fullo krävs en förståelse av de olika brottens karaktärsdrag. 

I samband med ökat vattenstånd ökar de vertikala och horisontella krafterna som belastar 

konstruktionen. Som man kan se i Figur 14 kan barriären förflyttas på olika sätt beroende på 

hur den är konfigurerad.  

Vid barriärens grundutförande kan man se att barriären endast rör sig marginellt innan brott 

sker och barriären förflyttas. Detta beror på att barriären har maximal kontaktyta med marken 

under hela belastningsförloppet. Det beror även på att sand är en homogen jordart vilket 

innebär att det är liten variation i hållfasthet vid markytan. Vid mindre homogena jordarter 

kan man se att hållfastheten är mer variabel. Denna effekt kan studeras i bland annat Figur 30 

med mer irreguljära hållfasthetskurvor. 

När man studerar förankringsstaget kan man se att hållfastheten kan variera redan vid 

användning på sand. Variationen kan ses som mindre spikar i grafen.  

 

Figur 14. Jämförelse i rörelsemönster i sand, beroende på barriärens konfiguration. 

 

Skopans rörelse skiljer sig i att konstruktionen vilar på skopans kant innan maximal kapacitet 

är uppnådd. I Figur 15 kan man se hur barriären står innan den belastas. När krafterna börjar 

belasta gräver sig skopan gradvis ned i marken. Nedgrävningsfasen i sand utmärker sig med 

det taggiga utseendet i grafen. I Figur 14 kan man se att skopan gräver sig ned i marken till ca 

30mm förflyttning. När skopan är helt nedgrävd fortsätter barriären förflyttas gradvis, men då 

på grund av att jordmassan framför skopan pressas undan fram till brott vid 48 mm. 
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Figur 15. Läge på obelastad barriär med skopa. 
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3        Markens egenskaper 
I detta kapitel presenteras egenskaper hos markunderlag som är av intresse för denna studie.   

Mark är ett brett begrepp, men detta kapitel fokuserar på jordens egenskaper och vad det är 

som kan orsaka glidning. Marken kan generellt sett bestå av många olika jordarter såväl 

sorterad som osorterade. De sorterade brukar delas in i kornfraktioner. Gemensamt är att de 

alla kan bestå av samma organiska struktur. Jordmån är det översta jordlagret som oftast är 

berört av mänskligheten och det är sällan av en viss kornfraktion utan förekommer med en 

blandning av storlekar. 

Nedan beskrivs jordtryck och främst passivt jordtryck som förekommer i samband med 

kontakten mellan bottenbalk/komplement och jorden. 

 

3.1        Jordtryck 

Jordtryck är en avgörande faktor vid dimensionering av stödkonstruktioner då stora vikter i 

form av jordmassor trycker mot konstruktionen. Jordtryck delas ofta in i tre huvudgrupper: 

Aktivt, passivt och vilojordtryck. Aktivt jordtryck är det jordtryck som uppkommer när 

mothållande vägg förskjuts på grund av jordtrycket. Passivt jordtryck är det jordtryck som 

uppkommer om en vägg pressas mot jorden. Slutligen är vilojordtryck det jordtryck som råder 

mot en helt orörlig vägg. (Rehnström 2001) 

 

3.1.1        Passivt jordtryck 

När stödjande vägg rör sig mot jordtrycket uppkommer glidytor enligt Figur 16 beroende på 

om väggen är glatt eller rå. Exempel på ytor betraktas betong som rå och stål som glatt. Den 

råa ytan adherar mer till marken än den glatta ytan och glidytan tvingar stödkonstruktionen att 

röra sig uppåt och för marken med sig. Det är vad som snedställer kraften �椎 och måste tas 

hänsyn till. 
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Figur 16. Illustration av glidytor för glatt respektive rå väggyta. (Rehnström 2001, Geokonstruktioner s.76) 

Ekvation (1) beskriver det effektiva passiva jordtrycket för en vertikal vägg. Med hjälp av 

formeln kan en uppfattning skapas om vad markens kapacitet kan vara beroende av. En viss 

osäkerhet kvarstår på grund av att formlerna inte är direkt applicerbara till 

användningsområdet som studeras då den studerade ytan är lutande.  

 �′椎鳥 = な��鳥 (�槌椎 ∙ 圏 + ��椎 ∙ �′ ∙ � + �頂椎 ∙ 潔) 
(1) 

 

För glatt väggyta gäller 

 �槌椎 = ��椎 = tan2岫ねの° + �に岻 

 

(2) 

 

 �頂椎 = に tan岫 ねの° + �に岻  
 

(3) 

 ��鳥 - Säkerhetsfaktor. Värde mellan 0,9 och 1,1 väljs beroende på markförhållanden �槌椎 - Koefficient med avseende på laster på marken 圏 - Storlek på last ��椎 - Koefficient med avseende på egentyngd �′ - Effektiv egentyngd � - djup räknat från markyta �頂椎 - Koefficient med avseende på kohesion 
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潔 - Storlek på kohesion � - Inre friktionsvinkel 

 

 

3.2        Valveffekten 

Material som omsluts av vertikala närliggande ytor kommer utsättas för flersidig friktion. 

Spänningsfördelningen avviker sig då från det geostatiska jordtrycket och valveffekten 

kommer att bli utpräglad. Valveffekten tar hänsyn till att spänningarna sprider sig mellan 

jordmassan. Till skillnad från geostatisk spänning är spänningsfördelningen icke-linjär med 

djup som variabel enligt Figur 17. 

 

Figur 17. Illustration av valveffekten jämfört med geostatisk spänning. σ' representerar effektiv spänning och z för markdjup. 
(Myrström 2015) 

 

Ett exempel på konstruktion som nyttjar valveffekten är berlinersponter. En berlinerspont 

bygger på pelare som slås eller borras ned i marken med 0,5-3 meters mellanrum och exempel 

kan ses i Figur 18. Avståndet mellan pelarna styrs av marken som ska hållas upp. När 

avståndet mellan pelarna är tillräckligt kort kommer valveffekten ha så stor inverkan att ras 

inte sker. (Eleholm & Russell 2016) 

Skivorna (A i Figur 18) som placeras mellan pelarna är endast för att hindra mindre massor 

från ras. Den huvudsakliga bärigheten uppkommer av pelarna och valveffekten. 
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Figur 18. Illustration av berlinerspont. Skivkor (A), Pelare (B) 

 

Definitionen av valveffekten är inte direkt sammankopplad med ett fysikaliskt valv, men 

anses ha en liknande effekt. Den kan användas för att beskriva det lastfördelande fenomen 

som uppstår vid skjuvspänning längs oeftergivliga och eftergivliga kontaktytor. 

Skjuvspänningar resulterar i att huvudspänningen roterar. Huvudspänningen bildar då 

osammanhängande valv och matematisk definition saknas. (Myrström 2015) 
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4        Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som utförts på Geodesigns vattenbarriärer.  

Studien som genomförts liknar till stor del Hagelin & Lindkvists (2017) studie både till metod 

och upplägg. Kuokkanen (2005), Hydro Response Limited (2017), Hagelin & Lindkvist 

(2017), Westberg (2005), Brandt (2005), Thallon (2016), Aronsson & Thorslund (2016) och 

Cryer (2017) tar alla upp barriärens kapacitet i olika aspekter som ligger till grund till vårt 

arbete och presenteras ingående nedan. Thallon (2016) och Kuokkanen (2005) har utfört tester 

likt våra på samma produkt, men de använde inte samma typ av testanordning. Även skopan 

som undersöks i denna studie har tidigare behandlats av Thallon (2016).  

Vad som saknas är en mer detaljerad undersökning av jordens kapacitet med de olika 

komplementen. Tester på jordarter med finare kornfraktioner som sand, silt och lera saknas 

helt.  

 

4.1        Brandt (2005) 

I denna studie undersöktes barriärerna EUR180 och EUR240 teoretiskt med asfalt som 

underlag. Studien tog till skillnad från andra tidigare studier hänsyn till plastmembranets 

inverkan.  

Endast barriärerna EUR180 och EUR240 med 100% fyllnadsgrad undersöktes fullständigt, 

fyllnadsgrad är hur stor del av vattenbarriären som vattnets höjd uppgår till. De mothållande 

krafterna som barriären utgör beräknades för EUR125, men inga beräkningar utfördes på 

plastmembranet. I Tabell 1 presenteras värden på de konstanter och variabler som antogs 

under beräkningarna. 

Tabell 1. Utdrag ur Brandt (2005), friktionstalet för membran sågs vara konservativt. 

The set of units used is m, kg and s. The following parameters appear in 

formulas. 

ρ Density of water 1000 kg/m3 

g Standard value of gravity 9.81 m/s2 

d Spacing (cc) of support units 1.2 m 

h Maximum water depth, of barrier type 

r Radius of curvature of membrane at transit support-ground 
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• The experimentally determined friction capacity of bottom beam – 

asphalt is scaled down by the safety factor SF= 1.5 

• The membrane is assumed to withstand a stress the size of the ultimate 

strength scaled down by the safety factor SF= 1.5 

• The friction of membrane against board has an assumed coefficient of 

friction membr= 0.25 

 

Vid beräkning av den totala friktionskraften användes formeln 

 ��追�� = �津墜追陳 ∙ �  (4) 

 

Resultaten som redovisas i Figur 19 nedan är de simulerade värden som användes för att 

räkna ut friktionskoefficienten för respektive barriär. Grafen i Figur 19 visar förflyttning i y-

led med millimeter och horisontalkraft i x-led med kilonewton, den svarta grafen visar 

EUR125, röda EUR180 och blåa EUR240.  

 

Figur 19. Graf med resultat från Brandt (2005). 

Då friktionen mellan mark och plastmembran överskred sträckgränsen hos plastmembranet i 

samtliga fall var det dimensionerande värdet friktionen mellan plastmembran och kontaktyta 

med barriären fram till sträckgränsen. Den dimensionerande sträckgränsen beräknades till 8 

kN/m och 9,6 kN per stödkonstruktion. 
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I Tabell 2 redovisas resultaten från Brandts (2005) undersökning, där man även kan se vad 

som är den begränsande faktorn. I fallet EUR240 begränsades kapaciteten av 

plastmembranets bidrag till materialets sträckgräns, medans membranets friktion mot 

vattenbarriären var dimensionerande i fallet EUR180. 

Resultaten var goda då båda barriärers kapacitet beräknades överskrida brottgränsen med en 

säkerhetsmarginal på 1,53 för EUR240 och 1,72 för EUR180. Plastmembranet hade en 

avgörande roll för att klara belastningskraven.  

Tabell 2. Resultat från Brandts (2005) undersökning. 

Modell Fnorm[kN] Ffrik, 

k[kN] 

Ffrik, 

d[kN] 

Fmemb[kN] Fwater, 

x[kN] 

Begränsad av 

EUR240 34,9 37 25 9,6 33,8 Membran 

EUR180 20,6 27 18 5,8 19 glidning mot 

barrier 

EUR125 10,7 12 8 - - - 

 

 

4.2        Thallon (2016) 

I denna studie utfördes praktiska tester på EUR125 med ett underlag som bestod av 75-100 

mm kalksten. Det testades utan någon skopa samt med en och två skopor. 

Vikter på 750 kg placerades på en bottenbalk för att simulera vattnets vertikala kraft. För att 

simulera den horisontella kraften användes en domkraft som successivt ökade kraften. En 

sensor placerades mellan domkraften och bottenbalken som mätte den belastande kraften. 

Ytterligare en sensor mätte hur mycket bottenbalken förflyttade sig. Testerna utfördes utan 

något tillägg samt med 1 och 2 skopor monterade på bottenbalken och varje försök 

upprepades 3 till 4 gånger, resultaten redovisas i Tabell 3. 
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Tabell 3. Resultat från Thallons (2016) försök. 

 

Test 

Utan skopa En skopa Två skopor 

  Dragkraft 

[kN] 

Förflyttning 

[mm] 

Dragkraft 

[kN] 

Förflyttning 

[mm] 

 Dragkraft 

[kN] 

Förflyttning 

[mm] 

1. 3,44 77,71 8,12 100,74 11,5 52,90 

2. 4,02 43,50 7,33 69,36 12,00 65,03 

3. 4,00 50,38 9,03 66,13 12,30 123,78 

4. 3,36 50,57 
    

 

”Kraft” i Tabell 3 motsvarar den horisontella kraft som domkraften sist anbringade och 

sensorn registrerade, ”förflyttning” motsvarar hur mycket balken maximalt förflyttades.  

 

4.3        Westberg (2005) 

I denna studie genomfördes mätningar på EUR240 med asfalt som markunderlag. 

Deformationer och förflyttningar för barriären kontrollerades.  

På uppdrag av Geodesign har SGI (Statens geotekniska institut) utfört en studie på EUR240, 

den idag högsta barriären i Geodesigns utbud. Testerna utfördes med asfalt som underlag och 

man byggde upp en bassäng med containrar längs två sidor och barriärer längs två, en med 

kurvatur enligt Figur 20.  
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Figur 20. Uppställning av barriär vid Westbergs (2005) tester. 

Tolv olika mätinstrument användes som alla registrerade data under hela fyllningen av 

bassängen. Sju sensorer mätte horisontell rörelse i olika delar av barriären, två sensorer mätte 

hur mycket barriären deformerades på olika ställen, en mätte rörelse i en av containrarna, en 

mätte vattendjupet och två mätte temperatur i luften och vattnet. Alla mätare placerades där 

konstruktionen ansågs mest kritisk.  

Testerna som man utförde gav goda resultat men ingen analys av resultaten utfördes. Den 

största deformationen som uppkom i en av mätpunkterna var knappt 15 mm och rörelsen i 

barriären var knappt 7 mm.  

 

4.4        Cryer (2017) 

Denna studie baserades endast på teori och tidigare studier. Den utfördes för att certifiera 

EUR180 och EUR240 i Australien vid generella markunderlag.  

Cryer har med anledning av att produkten skulle användas i Australien utfört en certification 

av Geodesigns produkter EUR180 och EUR240. Detta efterfrågades på grund av att inga 

tester var utförda i närhet av saltvatten vilket förändrar förutsättningarna framför allt gällande 

korrosion. Det utfördes inga verkliga tester utan allt var baserat på teori och tidigare tester. En 

certifikation togs fram där man sa att barriären kan användas på vägar, gångvägar och 

parkeringar samt på jord med tillägget att ett förankringsstag bör användas då.  
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4.5        Hagelin & Lindkvist (2017) 

I deras studie användes samma testrigg som används för just denna studie. Tester utfördes på 

EUR101 och EUR125 med fint bärlager och 50-150 mm stenar som markunderlag.  

Testriggen som används i denna studie utvecklades och tillverkades av Hagelin och Lindkvist 

(2017) i samarbete med Geodesign. Testerna som då utfördes var på fint bärlager och stenar 

med en storlek på 50-150 mm. De två olika bottenbalkarna EUR101 och EUR125 

undersöktes, men inga tester med komplement utfördes. De skapade även en teoretisk modell 

med syftet att få en verklighetstrogen viktfördelning på bottenbalken. De utförde tester med 

50, 100 och 110% fyllnadsgrad och 2 till 3 upprepningar. De mätte horisontalkraft och 

förflyttning på bottenbalken och de maximala krafterna som anbringades vid varje försök 

presenteras i Tabell 4.  

Tabell 4. Resultat från Hagelin & Lindkvist (2017) fältundersökning. 

 Försök  Maximal horisontell kraft [kN]  Vertikal kraft [kN] 

 EUR101 Fyllnadsgrad: 50% 

Underlag: fint bärlager 

0,96 

0,95 

1,05 

 1,56 

Fyllnadsgrad: 100% 

Underlag: fint bärlager 

4,43 

4,06 

 5,61 

Fyllnadsgrad: 50% 

Underlag: sten 

1,77 

2,01 

1,92 

1,56 

Fyllnadsgrad: 100% 

Underlag: sten 

3,93 

4,45 

5,61 

 EUR125 Fyllnadsgrad: 50% 

Underlag: fint bärlager 

1,59 

1,40 

1,22 

2,32 

Fyllnadsgrad: 100% 

Underlag: fint bärlager 

5,99 

6,46 

9,30 
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Fyllnadsgrad: 50% 

Underlag: sten 

1,54 

1,97 

2,10 

2,32 

Fyllnadsgrad: 100% 

Underlag: sten 

6,33 

6,30 

9,30 

 

Den vertikala kraften visar hur mycket vikt som placeras på balken och den horisontella 

kraften visar den maximala horisontella kraften som registrerades innan brott.  
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5        Teoretiska beräkningsmodeller 
I följande kapitel kommer antaganden och beräkningar kring de teoretiska modeller som 

används presenteras utförligt. 

För att kunna besvara frågeställningarna med den metod som presentats måste först en 

fysikalisk modell baserad på mekanik och hydraulik upprättas för att avgöra hur stora de 

horisontella och vertikala kraftkomposanterna är. De vertikala krafterna måste även fördelas i 

respektive stödbalk för att efterlikna verkligheten. För att förenkla experimenten räknas 

krafterna ned i bottenbalkarna som är barriärens kontaktyta med marken i enlighet med 

Hagelin & Lindkvist (2017). Parametrarna som påverkar belastningen för en barriär är s-

avståndet mellan grundkonstruktioner, vattendjup, stödbalkarnas position på bottenbalken och 

barriärens höjd. Alla parametrar kan variera lite men det är främst vattendjup eller 

fyllnadsgrad som är av stort intresse. Beräkningarna utfördes i Excel där varje parameter är en 

egen kolumn och därmed förenklar för att utföra olika beräkningar vid samtliga 

konfigurationer. En ändring i Excelfilen ändrade också resultatet men i huvudsak är det 

fyllnadsgraden som ändrades mellan 50, 75 och 100%.  

5.1        Beräkningsmetodik 

Figur 21 beskriver de variabler som måste definieras för att utföra lastnedräkning i 

konstruktionen. Namngivningen av variabler är samma som används vid utförda beräkningar i 

bilaga 1. 

 

Figur 21. Lastfördelning i barriär, färgindelningen representerar hur krafterna antas propagera genom konstruktionen. 
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Detta ligger som grund till de gränsvärden som används i ekvation (7). Fördelningen är 

baserad på antagandet att en given stödbalk tar upp krafterna som verkar på sin sida om en 

tänkt mittlinje mellan två stödbalkar. Alltså delen mellan botten av frontstödet och den blå 

stödbalken i Figur 21 delas på mitten, halva delen tas då upp av samma blåa stödbalk. I fallen 

med den högsta stödbalken samt där frontbalken möter bottenbalken är den belastade ytan 

begränsad av toppen respektive botten av frontbalken. Samma antagande gäller för 

kraftöverföringen från panel till frontbalk med skillnaden att den tänkta mittlinjen ligger 

mellan två frontbalkar, halva delen av den belastade ytan går till vardera frontbalk.  

Ekvation (5) och (6) tillsammans med Figur 22 beskriver hur vattnets egenvikt belastar en yta 

vinkelrätt mot horisontalplanet. 

 

Figur 22. Vattentryck beroende på djup. (Johannesson & Vretblad 2011, s.152) 

Ekvation (5) beskriver trycket i en punkt och (6) beskriver tryck mot plan yta enligt Figur 22 

(Johannesson & Vretblad 2011). 

 � = � ∙ � ∙ � + 喧0 (5) 

 

 � = � ∙ � ∙ �0 ∙ � 

 

(6) 

� = vattnets egentyngd �0 = skivans tyngdpunkts vertikala djup under vattenytan � = vattendjup räknat från vattenytan � = konstant för gravitation � = belastad area 

 

Nedan härleds i enlighet med Hagelin & Lindkvist (2017) den generella ekvation som 

används för att med hjälp av de gränsvärden som fås med hjälp av Figur 21 bestämma 

summan av krafterna varje stöd tar upp.  
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� = ∫ 喧岫ℎ岻穴� = [喧岫ℎ岻 = ��ℎ穴� = 決穴� ] = 

∫ ��ℎ穴� = [sin岫�岻 = 穴ℎ穴� ⟺ 穴� = 穴ℎsin岫�岻] = 

 ∫ ��ℎ決sin岫�岻 穴ℎℎ�ℎ� = [ ��ℎ2決に sin岫�岻]ℎ�
ℎ� = ��決に sin岫�岻 岫ℎ�2 − ℎ長2岻 

(7) 

 

Den resulterande kraften som fås ur (7) belastar vinkelrätt mot ytan på barriärens panel. För 

att ta hänsyn till testriggens struktur måste kraften fördelas i horisontella och vertikala 

kraftkomposanter. Denna omvandling sker enligt (8) och (9). 

 �� = sin岫�岻 ∙ � (8) 

 

 �� = cos岫�岻 ∙ � 

 

(9) 
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6        Fältförsökens utformning 
I detta kapitel beskrivs hur testriggen fungerar och vad man kan testa i den samt hur och vad 

för data som registreras.  

Grundutförandet av experimenten är i enlighet med Hagelin & Lindkvist (2017) och utförs 

genom att belasta bottenbalken av barriären med kraftkomposanternas storlek som härleds i 

kapitel 5. Dessa fås av den teoretiska modellen där den vertikala komposanten representeras 

av metallvikter som placeras på bottenbalken och den horisontella komposanten representeras 

av en hängande vattenvikt vars vertikala kraft translateras till en horisontell via en vajer som 

installeras i tre stycken rullager samt fästs till bottenbalken.  

Den största fördelen med denna metod jämfört med en tidigare som tillämpats av Thallon 

(2016) är att det inte blir slack i systemet vid minsta förflyttning av bottenbalken. Thallons 

(2016) metod leder till en momentan tappad kraftöverföring, vilket inte är representativt vid 

simulering av en verklig vattenlast då effekter av exempelvis momentum försummas. 

 

6.1        Testriggen 

Testriggen består av många komponenter som illustreras i Figur 23, tillsammans tillåter de 

mätningar för att inhämta data. Den är byggd på två sidor och över en fullastad container som 

fungerar som ankare så att hela anläggningen inte kan förflyttas åt något håll. På ena sidan 

finns sju parallella diken fyllda med olika markmaterial som vardera är 500 mm breda samt så 

långa och djupa att bottenbalken kan testas i alla sina utföranden utan några restriktioner. Vid 

varje test väljs ett underlag, bottenbalken placeras på underlaget och ovanpå den placeras 

sedan vikter i form av metalltackor som ska motsvara den vertikala belastningen. En 

träkonstruktion mellan själva bottenbalken och metalltackorna fördelar vikten dit stödbalkar 

normalt är monterade, samt att den förhindrar skador på bottenbalkens kanter. En vajer är 

kopplad på bottenbalken med hjälp av en fästanordning och sträcker sig horisontellt mot 

containern för att sedan med hjälp av 3 stycken rullager sträckas runt den. På den andra sidan 

kopplas vajern till en vattentank som består av en pall med kragar klädd med plast på insidan. 

Den kan fyllas och tömmas med vatten vid varje test. När den fylls ökar vikten tills det att den 

inte går att fylla mer eller att den aktivt slutar att fyllas. Vattentanken är förstärkt med en 

stålkonstruktion runt om för att smidigare kunna lyfta den samt att den inte skall pressas 

sönder av vattentrycket inifrån. Vattentanken väger över 100 kg i torrvikt, för att hissa upp 

den till sin startposition så används ett lyftblock med kapacitet upp till 1000 kg.  
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Figur 23. Illustration av testriggen. (Hagelin & Lindkvist 2017) 

Hela riggen kan flyttas i sidled på containern för att kunna testa alla olika ytor. Den vertikala 

kraftens storlek och placering beräknas fram för varje fyllnadsgrad och innan varje test 

kontrolleras noggrant vikten och läget. En sensor som ses i Figur 24 mäter den exakta kraften 

i vajern för att få horisontalkraften vid den aktuella tiden. Sensorn kopplas på vajern intill 

bottenbalken innan den sträcker sig förbi något rullager. På det viset undviks att friktion i 

någon del i konstruktionens rullager påverkar resultaten. Den andra sensorn som också ses i 

Figur 24 ansluts till bottenbalkens framkant och står fast på marken, den mäter hur mycket 

bottenbalken förflyttar sig utifrån sin ursprungsposition.  

 

Figur 24. De två sensorerna som användes i testerna. 
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Båda sensorerna är tillverkade av HBM och kan kopplas till en dator som registrerar data i 

programvaran CatmanEasy-AP. Testresultaten sparas i en Excelfil där grafer sedan kan 

skapas. För att undvika fel nollställs och kontrolleras sensorerna mellan varje test.  

 

6.2        Testutförande 

Testerna utförs på ett markunderlag i taget för samtliga konfigurationer. Alla upprepningar 

med samma konfiguration utförs innan man byter fyllnadsgrad och/eller komplement. De 

utfördes på totalt två olika markunderlag som är fint bärlager och sand där det fina bärlagret 

är en sammansättning av sand och grus, dessa kan man se i Figur 25. 

 

Figur 25. De två olika jordarter som undersöks. 

Vid testerna med förankringsstag var uppställning lika som utan något tillägg, med skillnaden 

att staget monterades enligt rekommendationer (Kullberg 2017). Den slogs ned genom det 

mittre hålet längst bak på bottenbalken. I sanden slogs den ned 200 mm och på fint bärlager 

100 mm. Även vid testerna med skopan så var uppställning lik med skillnaden att en skopa 

monterades enligt Kullberg (2017) i dess bakersta läge.   

För att få en förståelse hur mycket läge och storlek påverkar skopans betydelse utfördes ett 

test med skopan på mitten samt en specialtillverkad prototypskopa. Prototypskopan består av 

en vanlig skopa med en svetsad plåt så att skopan får ett djup under bottenbalken som är 

dubbelt så stort jämfört med vanliga skopan. Även ett test med en vanligt utformad skopa 

monterad i mitten gjordes.  
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Eftersom testerna består av många olika steg utformades en arbetsgång för att försäkra att inte 

fel skulle uppstå på grund av brist på standardisering. 

Arbetsgång: 

1: Packa underlag. 

2: Kontrollera underlag så att det är platt. 

3: Repetera efter behov. 

4: Hissa upp vattentanken med hjälp av lyftblocket. 

5: Kontrollera och nollställ kraftsensor. 

6: Placera balken, fördela vikterna på underlaget. 

7: Koppla ihop vattentanken med barriären. 

8: Koppla på, kontrollera och nollställ avståndssensorn. 

9: Namnge filen. 

10: Starta mätningar. 

11: Ge lyftblocket slack och överför kraften till barriären. 

12: Pumpa vatten från reservoar till belastande tank tills brott uppstår. 

13: Avsluta mätningar. 

14: Spar data. 

15: Pumpa vatten från belastande tank till reservoar. 

Efter varje test togs alla delar bort från ytan, arbetsgången kunde då upprepas och ny data 

samlades in i samband med fler tester.   
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7        Resultat från fältförsök 
I detta kapitel presenteras resultaten från studiens olika delar.  

Studien har utförts på begäran av Geodesigns grundare Sten-Magnus Kullberg. De tillverkar 

översvämningsbarriärer för främst katastrofsituationer och vill veta mer om när man skall 

använda deras olika produkter och tillägg. Med hjälp av deras egenkonstruerade testrigg har 

all data samlats in och presenteras i detta kapitel.   

Antalet resultat blev betydligt färre än vad som planerades i metodkapitlet. Detta på grund av 

ett misstag med den teoretiska modellen. Det resulterade i att de vertikala vikterna blev 

mindre än verkligheten. Förändringen detta orsakade var att de tester som utfördes innan felet 

upptäcktes fick en mindre fyllnadsgrad och således blev placeringen av vikterna också fel. På 

grund av det sistnämnda har vi valt att inte redovisa de felaktiga resultaten lika utförligt som 

tänkt, men vissa principiella jämförelser kan fortfarande göras.  

Vid de felaktiga testerna som utfördes med förankringsstag på sand kunde man se att den 

bidrog med ca 1 kN till skillnad från de riktigt utförda testerna där förankringsstaget inte 

påverkade kapaciteten lika mycket.  

Innan felet upptäcktes kunde man se att den mest kritiska fyllnadsgraden var 71%. Det kunde 

man se när 71% fyllnadsgrad visade minst kapacitet i förhållande till brottgränsen enligt den 

felaktiga modellen och presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Hur mycket de olika fyllnadgraderna klarar i jämförelse med vad de ska klara av, med sand som underlag med de 
felaktiga testerna. 

Fyllnadsgrad Krav [kN] Max i tester [kN] Kapacitet [%] 

36% 1,68 1,31 78% 

53% 3,77 2,82 75% 

71% 6,71 4,61 69% 

 

I tabellen ovan så definierar ”krav” den kraften som bottenbalken bör klara och ”max i tester” 

är ett genomsnitt av vad den maximalt klarade i testerna. ”Kapacitet” definerar då hur stor del 

den klarade jämfört vad den bör klara, den bör alltså vara över 71% för att bottenbalken ska 

klara kraven.   

Ett test utfördes med en prototypskopa vars höjdmått dubblerats jämfört med befintlig 

utformning. Olika placering av den befintliga skopan testades också med enstaka tester. 
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Resultaten visade att den stora skopan ökade kapaciteten i liknande storleksordning som när 

den vanliga skopan monterades på mitten istället för i den bakre änden. 

Resultaten från den teoretiska modellen hämtas direkt från Excel och redovisas i Tabell 6, 

hela modellen finns i bilaga 1. 

Tabell 6. Resultaten ur den teoretisk modellen. 

Fyllnadsgrad F,tot [N] F,h,tot [N] F,v,tot [N] F,0,v [N] F,1,v [N] F,2,v [N] 

50% 3355 2372 2372 1401 972 0 

75% 7549 5338 5338 2255 2870 214 

100% 13420 9490 9490 3109 4862 1518 

 

De resultat som är intressanta är F,0,v som visar hur mycket vertikal vikt som går ned i 

bottenbalkens framkant från frontbalken samt F,1,v och F,2,v som visar hur mycket vertikal 

vikt som går ned i bottenbalken från stödbalkarna. Med dessa värden vet man hur mycket 

vikter som skall placeras vid varje punkt under testerna. För att tydliggöra detta redovisas i 

Tabell 7 antalet vikter som placeras vid varje punkt, där punkterna 0, 1 och 2 simulerar de 

stödbalkar som finns i originalkonstruktionen. Värdena är indelade i 4 kolumner eftersom den 

planka som fördelade vikten var delad. 

Tabell 7. Fördelning av vikter som representerar den vertikala vikten. 

Fyllnadsgrad 

Placering vikt F,0 

[st] 

Placering vikt F,1,1 

[st] 

Placering vikt F,1,2 

[st] 

Placering vikt F,2 

[st] 

50% 8 5 0 0 

75% 12 12 4 1 

100% 17 17 9 8 

 

Placering tacka F,0 motsvarar F,0,v i viktfördelningen och F,2 motsvara F,2,v, medan F,1,v i 

viktfördelningen delas upp på två delar F,1,1 och F,1,2 i placering av vikter. Varje vikt väger 

18,95kg med en ackumulerad vertikalkraft på 9304N för 100% (Figur 26). Den sista vikten 

som skulle placeras över F,2 saknades och är anledningen till kraftskillnaden i jämförelse med 

den teoretiska modellen. 
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Figur 26. Bottenbalken lastad med de vertikala vikterna för 100% fyllnadsgrad. 

Under testerna uppskattades den relativa fuktigheten till cirka 8 g/m3 baserat på data från 

SMHI (2017b). Temperaturen var cirka 10 grader Celsius och det var molnigt. Marken var 

fuktig då det hade regnat i innan försöken, men inga exakta mätningar av fuktighet 

registrerades.  

7.1        Grafer av resultaten 

Under testerna registrerades 10 värden per sekund i båda sensorerna och de redovisas i form 

av grafer i Figur 27 till Figur 33 där kraften presenteras i y-led med kilonewton och 

förflyttningen i x-led med millimeter.  

 

Figur 27. Alla resultat med sand som underlag, utan komplement och 100% fyllnadsgrad. 
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Figur 28. Alla resultat med sand som underlag, förankringsstag och 100% fyllnadsgrad. 

 

Figur 29. Alla resultat med sand som underlag, skopa och 100% fyllnadsgrad. 
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Figur 30. Alla resultat med fint bärlager som underlag, inget komplement och 100% fyllnadsgrad. 

 

Figur 31. Alla resultat med fint bärlager som underlag, förankringsstag och 100% fyllnadsgrad. 
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Figur 32. Alla resultat med fint bärlager som underlag, skopa och 100% fyllnadsgrad. 

 

Figur 33. Felaktiga resultat, jämförelse mellan de olika skoporna och placering.  
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8         Analys och diskussion 
I detta kapitel förs diskussion kring de resultat som tagits fram, diskussionerna utförs på ett 

analytiskt sätt med hjälp av tidigare studier samt de nya testerna med målet att kunna dra en 

slutsats.  

Det fina bärlagret har tidigare undersökts av Hagelin & Lindkvist (2017) med samma testrigg, 

men endast utan något komplement. Deras tester visar på likvärdiga resultat vilket verifierar 

våra resultat och stärker trovärdigheten i undersökningen. 

Utifrån resultaten på fältförsök har vi observerat att brott sker i marken innan 

dimensionerande belastning är nådd. Detta gäller även vid användning av komplement. Den 

horisontella belastningen i våra tester ska uppnå 9,3 kN för att brott inte ska ske, men de bästa 

testerna uppnår endast cirka 8,75 kN på fint bärlager med skopa. Vidare har vi observerat att 

den vanliga skopan ökar kapaciteten med 20-32% jämfört med bottenbalken utan tillägg. 

Förankringsstaget ökar däremot inte kapaciteten avsevärt vid 100% fyllnadsgrad. Den hade 

dock en effekt likvärdig med skopan vid de felaktiga testerna som utfördes på lägre 

fyllnadsgrad. 

En del tester utfördes felaktigt enligt metoden. Felet detta resulterade i var att fyllnadsgraden 

blev lägre än vad som var tänkt. Det som skulle vara 100% visade sig vara 71%. Det ledde 

även till att vikterna blev något fel fördelade. Därför redovisas inte dessa tester fullskaligt, 

men vissa värden kan ändå jämföras för att få en klarare bild av verkligheten.  

Kritisk fyllnadsgrad. 

Eftersom vi inte har korrekta tester på olika fyllnadsgrader kan vi inte uttala oss om den 

exakta påverkan detta skulle ha. De resultat som har samlats in pekar dock mot att 

förankringsstaget är effektivare vid lägre fyllnadsgrader. En anledning till detta skulle kunna 

vara att kragarna på undersidan av bottenbalken klarar stora horisontalkrafter när den belastas 

med stora vertikalkrafter. Förankringsstaget kan i sin tur vara effektiv vid lågt vattenstånd då 

den relativa skillnaden på bidrag från kragar och stag blir större vid lägre belastning. Stagets 

bidrag är troligen inte starkt knuten till ökad normalkraft. 

Komplementen. 

Framför allt skopan som testas liknar till stor del en stödkonstruktion som Rehnström (2001) 

tar upp i sin litteratur med skillnaden att han endast tar upp helt vertikala konstruktioner. Då 

det är konstruktionen som belastar marken är jordtrycket passivt. 

När man studerar resultaten med skopa kan man observera att skopan tvingas ned i marken 

innan det ger full effekt. Detta beror på att skopan till en början vilar ovanpå markunderlaget 

för att sedan gradvis gräva sig ned för att då greppa tag i marken och fylla sin fulla funktion. I 
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vissa fall kan det påverka omgivande faktorer som plastmembranets funktion. Med undantag 

för prototypskopan som testades överskrider förflyttningen aldrig ca 85 mm innan brott.  

Vi kunde se att förankringsstaget ökade kapaciteten för bottenbalken med 5,4% för sand och 

6,1% för fint bärlager och 100% fyllnadsgrad. Det medför att ett stag inte ger den betydelsen 

som man trott efter praktisk användning i fält. Att notera är att vi endast undersökt barriären 

med ett förankringsstag. Vid användning av flera stag kan valveffekten ha en betydande 

inverkan vilket skulle leda till en högre kapacitet. 

Skopan bidrog med 22,3% ökning i kapacitet för sand och 35,7% för fint bärlager och 100% 

fyllnadsgrad. Resultaten sammanfattas i Tabell 8. Skopans inverkan är likt förväntan och 

fortsatt användning av den kan rekommenderas. 

Tabell 8. Sammanfattande tabell på ökning med komplement vid 100% relativ vattenhöjd. 

Underlag Resultat utan 

tillägg [kN] 

Resultat 

Förankringsstag 

[kN] 

Ökning 

kapacitet 

[%] 

Resultat 

Skopa [kN] 

Ökning 

kapacitet 

[%] 

Sand 6,27 6,61 5,4% 7,67 22,3% 

Fint 

bärlager 

6,53 6,93 6,1% 8,51 35,7% 

 

Skopans storlek och läge. 

Under ett av de utförda felaktiga testerna monterades en prototypskopa som var dubbelt så 

stor. Skopan utformades för att få en förståelse för hur skopans storlek påverkar markens 

kapacitet. Vid sand som underlag kunde man se att den större skopan ökade kapaciteten med 

ca 2,5 kN jämfört med den vanliga skopan. Detta visar att konstruktionen skulle klara kravet 

om den placeras i bakre änden enligt Tabell 9.  

Tabell 9. Markens kapacitet beroende på skopans storlek och läge. 

71% belastning, sand Maximal belastning [kN] Säkerhetsmarginal 

Skopa bakre ände 5,57 0,79 

Skopa mitten 8,06 1,15 

Prototypskopa, bakre änden 7,89 1,12 

 

I samband med testet med prototypskopan gjordes även ett test med en vanlig skopa som 

placerades på mitten av barriären istället för i den bakre änden. Denna konfiguration hade 

snarlik effekt som den stora skopan placerad i bakre änden och kan ses i Tabell 9. 
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Anledningen är sannolikt på grund av den ökade lasten över den kritiska glidytan, vilket 

förlänger den. Den ökade längden på glidytan låter en större mängd jord bidra till glidytans 

hållfasthet.  

När man jämför den större skopan bak och en vanlig på mitten så kan den vanliga vara en 

bättre lösning eftersom bottenbalken förflyttar sig längre innan den stora skopan helt grävt ner 

sig i marken. Hävstången är även hälften så lång vilket leder till en minskad 

momentbelastning i konstruktionen och är ytterligare anledning att använda den mindre 

skopan. Därtill visade sig den ökade storleken vara otymplig vid placering av barriären. 

Plastmembran och komplementen. 

När man monterar plastmembranet appliceras det utan att spännas. När barriären förflyttas 

kan membranet tänkas spännas, vilket skulle innebära att membranets påverkan inte kan 

knytas till ett exakt stadie i belastningsförloppet. De mothållande krafterna kan komma att 

påverka innan skopan har grävt sig ned vilket skulle belasta membranet till en högre grad. 

Detta skulle kunna visa sig problematiskt vid högre vattenstånd om plastmembranets 

sträckgräns skulle uppnås innan konstruktionen är fullt nedgrävd. När man jämför fint 

bärlager och sand ser man att denna förflyttning är större på fint bärlager (Figur 29 & Figur 

32). Det kan bero på att sanden är mer lättpåverkad och skopan grävde sig ned redan när 

vikterna lastades. Detta var innan testet startades och därav syns inte den förflyttning i 

resultaten. 

En faktor som inte undersökts är plastmembranet som bidrar till att förhindra glidning. Enligt 

Brandt (2005) har plastmembranet en avgörande roll vilket i vissa fall skulle förhindra brott i 

våra tester. Enligt hans beräkningar bidrar plastmembranet med 5,8 kN horisontellt som 

belastar konstruktionen vid 100% fyllnadsgrad på EUR180 och 9,6 kN på EUR240 (Tabell 2). 

Det indikerar även att plastmembranet har större påverkan vid högre vattennivå. Om man 

följer samma resonemang som Brandt (2005) kan det förklaras av att normalkraften och 

därmed friktionen mellan barriär och plastmembran är dimensionerande. Det innebär att 

effekten av membranet skulle minska i fallet EUR125 som undersökts i denna studie.  

Om man vidare följer Brandts (2005) metodik kan plastmembranets bidragande faktor 

beräknas till 2,33 kN vars effekt presenteras i Tabell 10. 

En osäkerhet i detta antagande är storleken på membranet som enligt Brandt (2005) är 

konservativt. Vad som inte framgår är om han anser värdet som konservativt för alla 

studerade barriärerna. Det är svårt att säga exakt hur stor inverkan membranet skulle ha i och 

med att vi inte vet det exakta förhållandet mellan barriär och plastmembran. 
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Tabell 10. Sammanfattande på testresultatens medelvärde vid 100% fyllnadsgrad. 

Underlag Medelvärde bästa 

resultat [kN] 

Brottgräns 

[kN] 

Bidrag från 

plastmembran [kN] 

Uppskattad 

Säkerhetsfaktor 

Sand 7,67 9,3 2,33 1,07 

Fint 

bärlager 

8,51 9,3 2,33 1,17 
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9         Slutsatser 
I detta kapitel presenteras vad vi har kommit fram till i studien. Därtill presenteras kritik mot 

det egna arbetet samt förslag till fortsatt utveckling inom området.  

Inget av de två markunderlagen överskred brottsgränsen i de konfigurationer som undersöktes 

ingående.  

Testerna med ett förankringsstag placerad längst bak visade små förbättringar på båda 

underlagen när de testades vid 100% fyllnadsgrad, men det hade en tydligare positiv påverkan 

vid lägre fyllnadsgrad. Högre effekt skulle kunna uppnås genom att placera flera stag i 

närheten av varandra enligt valveffekten.  

Skopan placerad bak gav en klar kapacitetsökning, men inte tillräcklig för att överskrida 

markens brottsgräns. Skopans mothållande kraft överskrider sannolik markens brottsgräns om 

inverkan av plastmembranet räknas med. Avsaknaden på exakt fakta kring membranet 

bidragande krafter hindrade bestämning av exakt säkerhetsmarginal.  

Testet som utfördes med en skopa på mitten och testet med en stor skopa längst bak visade 

stor ökning av markens kapacitet som båda överskred markens brottsgräns även utan hänsyn 

till plastmembranets bidrag. 

 

9.1        Rekommendationer 

Om Geodesigns vattenbarriär ska användas på småkorniga jordarter som markunderlag bör 

minst en skopa monteras på bottenbalken. Om skopan placeras närmare mitten av 

konstruktionen kommer effekten vara större. 

 

9.2        Metodkritik 

Metodens stora fördel är att tester utförs praktiskt i verklighetstrogna fältförsök men det hade 

också varit bra att göra teoretiska beräkningar med exakt samma förutsättningar. Med de 

beräkningar och tester så hade man kunnat jämföra dem och med det få bättre grund för 

analys och slutsats.  

För att kunna avgöra om det går att tillgodoräkna de felaktigt utförda testerna hade vi kunnat 

utföra motsvarande tester vid 71% belastning, men med rätt viktfördelning. 

Mellan testerna packades markunderlaget med en vibrerande packningsmaskin för att få 

testerna så lika som möjligt. Det kan vara något som lett till ökad kapacitet i våra tester 

jämfört med verkliga förhållanden. Vanligen är marken där barriären monteras bara packad av 
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tid samt att människor och djur har vistats på ytan. Den vibrerande packningsmaskinen anses 

dock som det bästa alternativet i detta fall.  

Den starkaste kritiken mot metoden är att kontrollera beräkningarna noggrant innan testerna 

utfördes. Det gjordes dåligt i denna undersökning, därav utfördes majoriteten av testerna fel. 

Positivt var dock att det upptäcktes innan alla tester var utförda. 

 

9.3        Förslag till fortsatt utveckling 

Något som skulle vara av stor nytta är om man kunde testa hela barriären i testriggen, alltså 

bottenbalken inklusive plastmembranets bidrag. Eftersom plastmembranet har haft en stor 

betydelse i tidigare teoretiska undersökningar men aldrig testats i fält.  

Alternativt kan mer ingående studier på exakta friktionstal mellan plastmembran och olika 

markunderlag samt mellan plastmembran och barriär vara till stor nytta för att kunna 

uppskatta barriärens funktion på ett bättre sätt. 

Vi tror även att tester på andra jordarter med mindre kornfraktion kan vara av intresse att 

studera vidare i samband med komplementen. En vidareutveckling av den befintliga skopan 

och var den ska placeras är något som man kan ha stor nytta av då båda metoderna visat sig 

effektiva. 

Tester med fler än ett förankringsstag kan vara av intresse att undersöka, då det skulle kunna 

finnas samverkan mellan stagen enligt valveffekten.  

Något som skulle underlätta användandet av testriggen vid fortsatta studier är en uppdatering 

av den slang som används för att få vatten mellan de olika tankarna. Man skulle med fördel 

kunna ha en hård variant som inte viker sig lika lätt. Uppgraderingen skulle spara tid 

framförallt vid de höga fyllnadsgraderna. 

  



  Friktion mellan mobil vattenbarriär och mark  
 

 
47 

10        Referenser 

10.1        Källhänvisning 

Aronsson, M. Thorslund, G. (2016). EUR300 konceptframtagning av vattenbarriär för 

torrläggning upp till tre meter. Linköping universitet.  

Björk, C. Nordling, L. Reppen, L. (2012). Så byggdes staden. Svensk byggtjänst.  

Bonander, C. (2011). Temporära översvämningsskydd, viktiga egenskaper. Karlstad 

Universitet. 

Brandt, J. (2005). Safety against slip of the EUR240 and EUR180 Aqua Barriers. SGI, 

Malmö: Ingenjörsdata AB.  

Cryer, R. (2017). Geodesign flood barrier ground loading. Auckland: Harrison Grierson. 

Eleholm, S. Russell, M. (2016). Stabilitetsutredning av lerområde. Luleå tekniska universitet. 

Geodesign Barriers (2018). Produktbeskrivning av EUR125. 

http://geodesignbarriers.com/eur125-steel-barrier/  [2018-05-25] 

Hagelin, C. Lindkvist, T. (2017). Provning av mobil vattenbarriär. Linköpings universitet.  

Hydro Response Limited. (2017). Certification of EUR180 and EUR240 Geodesign Barriers. 

Auckland. 

Johannesson, P. Vretblad, B. (2011). Byggformler och tabeller. Stockholm: Liber AB. 

Kuokkanen, M. (2005). Geodesign AB, Test of barriers flood protection. Stockholm: Det 

Norske Veritas. 

Lif, M. (2006). Översvämningar, positiva och negativa effekter samt människans roll. 

Världsnaturfonden WWF: Solna. 

Länstyrelsen i Örebro län. (2015). Skydda dig mot översvämningar. Taberg media group: 

Örebro.   

MSB. (2009a). Beredskap inför översvämningar. https://www.msb.se/sv/Insats--

beredskap/Naturolyckor/Oversvamning/ [2018-02-27] 

MSB. (2009b). Metoder för att begränsa skador vid höga flöden. 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Begransa-

skador/#Temporar [2018-03-08] 

Myrström, V. (2015). Inverkan av valveffekt vid beräkning av jordtryck. Lund universitet.  



  Friktion mellan mobil vattenbarriär och mark  
 

 
48 

Quick Dam. (2018). Produktbeskrivning Flood Bags.  

http://www.quickdams.com/quick-dam-sandless-sand-bags/ [2018-05-28] 

Rehnström, B. (2001). Geokonstruktioner. Karlstad: Rehnströms bokförlag 

Runesson, E. (2015). Kommunal krishanteringsförmåga. Serie Uppsatser: Kulturgeografiska 

institutionen. Uppsala. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:790040/FULLTEXT01.pdf 

Salagnac, J. (2007). An overview of flood protection barriers. I Ashley, R. Garvin, S. 

Pasche, E. Vassilopoulos, A. Zevenbergen, C. (red.), Advances in Urban Flood Management. 

London: CRC Press, ss. 452-460. 

SMHI. (2017a). Översvämningar. 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/oversvamningar-1.5949 [2018-02-27] 

SMHI. (2017b). 

Luftfuktighet.  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/luftfuktighet-1.3910 [2018-

05-07] 

Thallon, R. (2016). Geodesign Barrier bottom beam slip load test. Linköping: SGI. 

Westberg, G. (2005). Loading test of aqua barrier EUR240. Linköping: SGI. 

 

10.2        Muntliga källor 

Kullberg, S.M. (2017). Företagspresentation. Linköping: Geodesign Barriers.  

10.3        Figurförteckning 

De figurer som saknar källa är egna.  

Figur 1. En barriär i Arvika under kraftig översvämning. (Geodesign Barrier 2018) 

Figur 2. Vertical walls. (Salagnec 2007) 

Figur 3. Folding standby flood defense. (Salagnec 2007) 

Figur 4. Flexible liners. (Salagnec 2007) 

Figur 5. Water gravity dams. (Salagnec 2007) 

Figur 6. Big bags gravity bag. (Salagnec 2007) 

Figur 7. Water absorbent bags. (Quickdams 2018) 

Figur 8. Dihedral structure. (Salagnec 2007) 

Figur 9. Illustration av vattenbarriär med numrering. (Geodesign Barriers 2018) 

Figur 10. Bottenbalk underifrån. 

Figur 11. Friktionskragar på undersida av bottenbalk. 

Figur 12. Skopa i monterat läge. 
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Figur 13. Förankringsstag efter markbrott. 

Figur 14. Jämförelse i rörelsemönster i sand, beroende på barriärens konfiguration. 

Figur 15. Läge på obelastad barriär med skopa. 

Figur 16. Illustration av glidytor för glatt respektive rå väggyta. (Rehnström 2001, 

Geokonstruktioner s.76) 

Figur 17. Illustration av valveffekten jämfört med geostatisk spänning. σ' representerar 
effektiv spänning och z för markdjup. (Myrström 2015) 

Figur 18. Illustration av berlinerspont. Skivkor (A), Pelare (B) 

Figur 19. Graf med resultat från Brandt (2005). 

Figur 20. Uppställning av barriär vid Westbergs (2005) tester. 

Figur 21. Lastfördelning i barriär, färgindelningen representerar hur krafterna antas propagera 

genom konstruktionen. 

Figur 22. Vattentryck beroende på djup. (Johannesson & Vretblad 2011, s.152) 

Figur 23. Illustration av testriggen. (Hagelin & Lindkvist 2017) 

Figur 24. De två sensorerna som användes i testerna. 

Figur 25. De två olika jordarter som undersöks. 

Figur 26. Bottenbalken lastad med de vertikala vikterna för 100% fyllnadsgrad. 

Figur 27. Alla resultat med sand som underlag, utan komplement och 100% fyllnadsgrad. 

Figur 28. Alla resultat med sand som underlag, förankringsstag och 100% fyllnadsgrad. 

Figur 29. Alla resultat med sand som underlag, skopa och 100% fyllnadsgrad. 

Figur 30. Alla resultat med fint bärlager som underlag, inget komplement och 100% 

fyllnadsgrad. 

Figur 31. Alla resultat med fint bärlager som underlag, förankringsstag och 100% 

fyllnadsgrad. 

Figur 32. Alla resultat med fint bärlager som underlag, skopa och 100% fyllnadsgrad. 

Figur 33. Felaktiga resultat, jämförelse mellan de olika skoporna och placering. 

 

10.4        Tabellförteckning 

De tabeller som saknar källa är egna. 

Tabell 1. Utdrag ur Brandt (2005), friktionstalet för membran sågs vara konservativt. 

Tabell 2. Resultat från Brandts (2005) undersökning. 

Tabell 3. Resultat från Thallons (2016) försök. 

Tabell 4. Resultat från Hagelin & Lindkvist (2017) fältundersökning. 

Tabell 5. Hur mycket de olika fyllnadgraderna klarar i jämförelse med vad de ska klara av, 

med sand som underlag med de felaktiga testerna. 

Tabell 6. Resultaten ur den teoretisk modellen. 

Tabell 7. Fördelning av vikter som representerar den vertikala vikten. 

Tabell 8. Sammanfattande tabell på ökning med komplement vid 100% relativ vattenhöjd. 
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Tabell 9. Markens kapacitet beroende på skopans storlek och läge. 

Tabell 10. Sammanfattande på testresultatens medelvärde vid 100% fyllnadsgrad. 

 

10.5        Ekvationsförteckning 

Ekvation 1. Effektiva passiva jordtrycket för en vertikal vägg. (Rehnström 2001) 

Ekvation 2&3. För glatt yta. (Rehnström 2001) 

Ekvation 4. Beräkning av den totala friktionskraften. (Brandt 2005) 

Ekvation 5. Trycket i en punkt. (Johannesson & Vretblad 2011) 

Ekvation 6. Trycket för en plan yta. (Johannesson & Vretblad 2011) 

Ekvation 7. Bestämmer summan av de krafter varje stöd tar upp. (Hagelin & Lindkvist 2017) 

Ekvation 8. Omvandlar till horisontell kraft. (Johannesson & Vretblad 2011) 

Ekvation 9. Omvandlar till vertikal kraft. (Johannesson & Vretblad 2011) 
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11        Bilagor 
Bilaga 1 Teoretisk modell. 
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